
 
 

Dow nomeia líderes comerciais para tratar dos 
desafios globais de reciclagem 

Diretores comerciais de reciclagem irão se concentrar no desenvolvimento de 
novos modelos de negócios e estratégias de crescimento para recuperar fluxos 

de reciclagem de resíduos plásticos em todo o mundo 

  

Midland, Michigan – 22 de outubro de 2018 – A Dow Embalagens e Plásticos de 

Especialidades, uma unidade de negócios da Dow, acaba de anunciar a criação de dois novos 

cargos de liderança sênior para tratar dos desafios globais que envolvem o gerenciamento de 

resíduos e a reciclagem de plásticos. Tim Boven, ex-Diretor Global da Cadeia Integrada de 

Suprimentos para Hidrocarbonetos, foi nomeado Diretor Comercial de Reciclagem para a 

América Latina e América do Norte. Carsten Larsen, ex-Diretor Comercial da Dow Industrial 

Solutions para a Europa, Oriente Médio, África e Índia, ocupará o cargo de Diretor Comercial 

de Reciclagem para a EMEA e Ásia-Pacífico.   

  

Em seus novos cargos, Tim e Carsten serão responsáveis pelo desenvolvimento de novos 

modelos de negócios e estratégias de crescimento voltadas a recuperar fluxos de reciclagem 

de resíduos plásticos nas Américas, EMEA e Ásia-Pacífico. Irão trabalhar com suas respectivas 

lideranças comercias na elaboração de uma estrutura de recursos adequada em suas regiões 

para promover essa iniciativa. 

  

“É grande a quantidade de plásticos que se transformam em resíduos e acabam ingressando 

no meio ambiente em todo o mundo devido às variações na disponibilidade de infraestrutura 

suficiente, baixas taxas de reciclagem e itens que são descartados sem o devido cuidado após 

o uso”, afirma Diego Donoso, Presidente da Dow Embalagens e Plásticos de Especialidades. “A 

Dow está comprometida em investir nos líderes certos e em inovações de reciclagem para 

ajudar a promover soluções para o fim de vida dos plásticos. Com Tim e Carsten impulsionando 

a nossa estratégia de reciclagem global, seremos capazes de ajudar clientes em todo o mundo 

a atingirem seus objetivos de sustentabilidade e viabilizar a mudança em direção a uma cadeia 

de valor mais circular para os plásticos”, ressalta Donoso. 

  

Os executivos estão avaliando fluxos de resíduos plásticos no mundo todo e trabalhando para 

identificar inovações tecnológicas de reciclagem que contribuirão para uma economia circular 

global para os plásticos. Na América do Norte e EMEA, eles irão focar principalmente na 

promoção da economia circular dos plásticos por meio de novas ofertas de produtos via 

tecnologias que serão usadas para transformar os resíduos em recursos valiosos. Na América 

Latina e Ásia-Pacífico, onde a infraestrutura de reciclagem é menos avançada e a quantidade 

de resíduos plásticos continua a crescer, irão se concentrar em novas plataformas de 



reciclagem, coleta e infraestrutura para a Dow e em iniciativas que ajudem os parceiros locais 

da cadeia de valor a interromperem o descarte de plásticos no meio ambiente.  

  

Como parte da estratégia de reciclagem, Tim e Carsten irão explorar as colaborações atuais da 

Dow e trabalhar com os parceiros da cadeia de valor da Companhia a fim de tratar dos 

desafios dos resíduos plásticos por meio de tecnologias e iniciativas da Dow que aumentam a 

sua reciclabilidade. O trabalho de ambos ajudará a Dow a alcançar sua Meta de 

Sustentabilidade para 2025 de promover uma economia circular por meio da oferta de 

soluções capazes de fechar os ciclos de recursos em mercados importantes. 

  

“A criação desses novos cargos na Dow é apenas uma das muitas iniciativas que fazem parte 

do nosso compromisso de promover o valor de sustentabilidade dos plásticos”, destaca 

Donoso. “Sabemos, porém, que não podemos solucionar esse problema sozinhos, razão pela 

qual incentivamos nossos pares do setor, parceiros e clientes a nos ajudarem a criar e entregar 

soluções que interrompam o descarte de resíduos e mantenham o valor dos plásticos por todo 

o ciclo”, completa.  

  

   

  

                                                       
                  
  
Carsten Larsen                                                                                                                Tim Boven 

  

  

Sobre a Dow Embalagens e Plásticos de Especialidades 
A Dow Embalagens e Plásticos de Especialidades combina os pontos fortes em Pesquisa e 

Desenvolvimento, alcance global, amplas linhas de produtos e conhecimento técnico no setor 

para oferecer soluções inéditas em plásticos que atendem às demandas dos consumidores em 

mercados de uso final como embalagens para alimentos, higiene pessoal, calçados, 

transportes e infraestrutura. A unidade de negócios é uma das maiores produtoras de 

polietileno do mundo e inovadora e colaboradora líder por toda a cadeia de valor. 

  
Sobre a The Dow Chemical Company 
A The Dow Chemical Company (Dow) combina conhecimento em ciência e tecnologia para 

desenvolver soluções pioneiras em ciência dos materiais que são essenciais para o progresso 

humano. A Dow possui um dos portfólios mais completos e abrangentes do mercado, com 



tecnologia robusta, integração de ativos, capacidade de escala e competitividade que a 

permitem endereçar desafios globais complexos. O portfólio de materiais avançados, 

intermediários industriais e plásticos da Dow, orientado para o mercado e líder na indústria, 

oferece uma grande variedade de produtos e soluções de base tecnológica diferenciados a 

clientes de mercados de alto crescimento, como embalagens, infraestrutura e cuidados do 

consumidor. A Dow é uma subsidiária da DowDuPont (NYSE: DWDP), uma holding composta 

pela Dow e pela DuPont com a intenção de formar três empresas fortes, independentes e de 

capital aberto nos mercados de agricultura, ciência dos materiais e produtos especializados. 

Mais informações estão disponíveis em www.dow.com. 
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